On behalf of our customer (Linxon), we are now looking for a

Civil Manager
Reporting to Head of Field Operations - Department: Engineering, Sweden
Location:
Remote:
Worker Type:
Job Type:

Västerås, Sweden
Applicable (customer site & project oriented)
Employee
Regular

Education/ Competencies/ Skills Required
□ Experienced University education, civ ing Väg och Vatten or
equivalent

Purpose of the Job

□ 5-10 years of relevant experience

We are looking for a construction project manager with civil and
construction experience. Experience from air-insulated or gasinsulated switchgear projects, is an extra merit.

□ You are independent, unpretentious and quality-oriented

You report to Head of Field Operations Scandinavia and part of a
team of about 10 people. Linxon runs projects around Sweden and
the role involves some travel.
Key Areas of Responsibility (KARs)
□ You have overall responsibility for the project’s ground, civil and
construction works
□ You contract designers and lead the design work
□ You support the sales department in the tendering processes
□ You decide on split or general contract
□ You are responsible for procurement of contractors
□ You handle ongoing contract issues with contractors during the
project
□ You have a close collaboration with Linxon’s site managers

□ Experience from switchgear projects or other infrastructure
projects is an advantage.
□ Proﬁcient in spoken and written English
□ Proﬁcient in contractual law, AB and ABT
Linxon's oﬃce in Västerås. The opportunity to join Linxon's Work from
home concept and the fact that several of our projects are located in
the Stockholm area also enables living in Stockholm.
About Linxon
Linxon is a joint venture company set up by SNC-Lavalin and Hitachi
Power Grids to deliver turnkey electrical AC substation projects.
Linxon undertakes turnkey electrical alternating current substation
projects related to renewable and conventional power generation,
power transmission and transportation solutions. Turnkey solutions
include project design, engineering, procurement, construction,
management, commissioning and after-sales support. Linxon has
operations in Europe, Asia, the Middle East and North America.

Byggprojektledare mark och anläggning till Linxon
Vill du bli del av ett snabbväxande internationellt bolag i en framtidsbransch?
Vi söker en byggprojektledare med erfarenhet inom mark och
anläggningsarbete. Har du dessutom erfarenhet från luftisolerade
eller gasisolerade ställverksprojekt är det extra meriterande.
Om Linxon
Linxon samägs av SNC Lavalin och Hitachi Power Grids. Linxon
levererar nyckelfärdiga transformatorstationer som är anslutna till
såväl förnyelsebara som konventionella kraftstationer, el-transmission
samt transportlösningar. Linxons åtagande inkluderar projektering av
elanläggning och byggarbeten, inköp av material, mark- och byggarbeten, projektledning, idrifttagning samt support under garantitiden. Linxon har verksamhet i Europa, Asien, Mellanöstern och Nordamerika.
Rollbeskrivning
□ Övergripande ansvarig för projektets mark- anläggnings och byggdelar.
□ Handlar upp och leder projekteringsarbetet
□ Stöttar säljavdelningen i oﬀertarbetet
□ Tar beslut om entreprenadform och upphandlingsform
□ Ansvarar för upphandling av underentreprenörer
□ Sköter löpande kontraktsfrågor med entreprenörer under projektet
□ Har ett nära samarbete med Linxons platschef

Organisation
Rollen rapporterar till Head of Field Operations Scandinavia och du
ingår i ett växande team bestående av byggprojektledare, platschefer
och installationsledare. I projektet rapporterar du till Project Manager.
Linxon driver projekt runt om i Sverige och rollen innebär en del resor.
Kvaliﬁkationer
För rollen behövs en eftergymnasial utbildning inom exempelvis
Mark/anläggning, Väg och vatten eller Elkraft. Du har erfarenhet av att
leda projekt inom mark och anläggning, ställverk eller andra infrastrukturprojekt och du har goda kunskaper inom entreprenadjuridik,
AB och ABT. Som person är du är självgående, prestigelös och kvalitetsinriktad. Du kommunicerar väl på engelska i tal och skrift.
Placering
Linxons kontor i Västerås. Möjligheten att ansluta sig till Linxons Work
from home-concept samt att ﬂera av våra projekt ligger i Stockholmsområdet möjliggör även ett boende i Stockholmsområdet.
Varmt välkommen med din ansökan!
We look forward to receiving your application, Welcome!
Vid intresseansökan och mer information kontakta ansvarig
rekryteringskonsult, Senior Recruitment Consultant,
Hans Forslund: mobil: 076-8517029 eller
via mail: hans.forsslund@accurateconsulting.se
Övrig kontakt för rekryteringen,
Head of Recruitments & Customer Relations,
Kash Taimoori: mobil: 076-199 88 49 eller
via mail: kash.taimoori@accurateconsulting.se

